
 

 

Bacău 

Sursele documentare cu privire la aşezarea evreilor în localitate merg până la începutul 

secolului XVIII, o piatră tombală din 1703 atestând existenţa unei comunităţi. În 1742 domnitorul 

Moldovei Constantin Mavrocordat acordă unor negustori din cetatea Hotin dreptul de a se aşeza 

la Bacău. 

Numărul evreilor din Bacău a cunoscut o creştere accentuată încă de la jumătatea secolului 

XIX. În 1803 se găseau în localitate 233 de familii, iar în 1838 cei 1740 de evrei din oraş 

reprezentau 55% din totalul locuitorilor. Dezvoltarea oraşului face ca ponderea evreilor să scadă 

uşor, astfel cei 3819 evrei băcăuani din 1859 reprezentau 42% din populaţie, iar în 1880 la Bacău 

trăiau 6122 de evrei (48%). Ponderea de 48% s-a păstrat şi la recensământul din 1899 când s-au 

numărat 7902 evrei. În 1910 la Bacău trăiau 8209 evrei, iar la recensământul din 1930 cei 9593 

evrei băcăuani reprezentau puţin peste 30% din populaţia localităţii. 

Cei mai mulţi dintre evreii din Bacău, la sfârşitul secolului XIX, erau negustori şi 

meşteşugari sau aveau ocupaţii din domeniul industriei forestiere, textile sau în industria petrolieră. 

În privinţa instituţiilor comunitare, Bacăul a cunoscut o dezvoltare corespondentă creşterii 

populaţiei. Prima sinagogă cunoscută este ridicată la sfârşitul secolului XVIII din lemn. Deja la 

mijlocul secolului XIX existau 14 sinagogi în localitate, iar în 1890 numărul lor ajunsese la 21. În 

perioada interbelică Bacăul avea peste 30 de sinagogi şi temple. Societatea Sacra din localitate este 

atestată printr-un pinkas încă din 1771. De asemenea, o şcoală de Talmud-Torah este fondată în 

1828, iar în 1865 se deschide prima şcoală evreiască organizată după principii moderne. În 

perioada interbelică comunitatea reuşeşte să deschidă chiar şi o grădiniţă, pe lângă un orfelinat, un 

azil pentru bătrâni sau spitalul care fusese inaugurat încă din 1862. 

Mişcarea sionistă a apărut timpuriu la Bacău, iar printre cei care au format primele colonii 

din Palestina se găseau şi evrei proveniţi din Bacău. Asociaţii sioniste, precum şi alte organizaţii 

evreieşti au avut filiale puternice la Bacău în perioada interbelică. 

La fel ca-n alte localităţi din Moldova, de-a lungul timpului au existat episoade de violenţă 

îndreptate împotriva evreilor. Acuzaţiile de omor ritual apărute frecvent au cunoscut un moment 

mai acut în 1824. În 1884 o bandă de bătăuşi instigată de către directorul fabricii de hârtie Letea 

au terorizat populaţia evreiască. În perioada interbelică incidentele cu caracter antisemit erau 

adesea provocate de către membrii sau simpatizanţii partidelor de extremă dreapta. 

În timpul Statului Naţional Legionar la fel cum s-a întâmplat şi în celelalte oraşe cu 

comunităţi importante de evrei au avut loc jafuri şi abuzuri îndreptate împotriva acestora. În 

octombrie 1940 mai mulţi funcţionari din primăria oraşului au arat şi transformat în teren agricol 

suprafaţa din cimitirul evreiesc care era destinată înhumării decedaţilor. Tot în luna octombrie 12 

familii de evrei de origine străină care locuiau în Bacău au fost expulzate şi trimise la graniţa cu 

Ungaria, acolo unde le-a fost refuzată intrarea, rămânând pentru mai multe zile sub cerul liber la 

graniţă. 



 

 

În 21 iunie 1941, în urma ordinelor telefonice date de către Ministerul de Interne bărbaţii 

evrei din Bacău între 18 şi 60 de ani sunt luaţi ostateci. Iar în 22 iunie se dispunea evacuarea 

evreilor din mediul rural în capitala de judeţ. Iniţial evacuarea s-a făcut şi la Moineşti şi Târgu 

Ocna, însă în scurt timp ambele comunităţi au fost la rândul lor evacuate la Bacău. Poliţia oraşului 

anunţa în 4 iulie 1941 că în maximum 48 de ore toţi evreii sunt obligaţi să poarte un semn distinctiv 

pe partea stângă a pieptului. “Steaua galbenă” trebuia să fie aşezată la vedere, iar cei care nu se 

conformau urmau să fie arestaţi. În august 1941 evreilor din Bacău le erau impuse restricţii de 

circulaţie după ora 21.  

În toamna anului 1941 la Bacău au fost ţinuţi ostateci, sub pază militară câteva zeci de 

evrei care erau schimbaţi cu alţii după 15 zile, hrana primind-o de la familii. În 3 octombrie în 

sinagoga transformată în lagăr se găseau 34 de evrei, poliţia fiind responsabilă de internarea lor. 

În decembrie 1941 Garnizoana Bacău înfiinţa un alt lagăr de internare în care prima serie de 20-

30 de evrei urma să fie internată în 31 decembrie, schimbul lor urmând să aibă loc la 30 de zile. 

Totodată, poliţia a eliberat evreii pe care îi ţinea în sinagogă în 21 decembrie. Această practică a 

fost suspendată în februarie 1942 ca urmare a unei circulare emisă de către Ministerul de Interne. 

Evreii din Bacău au fost trimişi masiv în detaşamente exterioare de muncă, în special în 

cele administrate de către CFR, mulţi ajungând chiar în Basarabia şi Transnistria. În aprilie 1942 

mai mulţi evrei s-au plâns comandantului cercului de recrutare din oraş cu privire la abuzurile şi 

agresiunile la care sunt supuşi de către şeful plutonului din care făceau parte. 

Comunitatea din Bacău reuşise să organizeze o cantină a săracilor care oferea zilnic masa 

pentru 1000 de persoane. Cei mai mulţi dintre cei ajutaţi erau membrii famililor celor trimişi la 

muncă obligatorie în detaşamentele exterioare.  

Ca urmare a avansării trupelor sovietice în vara anului 1944, administraţia românească a 

oraşul s-a evacuat spre sud, iar de treburile urgente ale adminstraţiei s-a ocupat comunitatea 

evreiască. Astfel spitalul municipal a continuat să funcţioneze, iar salariile angajaţilor oraşului au 

fost plătite la timp. 

Ca urmare a întoarcerii din deportare şi refugierii evreilor din Transnistria, în 1947 la Bacău 

se găseau aproximativ 18000 de evrei. Cei mai mulţi dintre aceştia au ales însă să emigreze, iar 

comunitatea a decăzut puternic în perioada comunistă. Conform ultimului recensământ, în 2011 în 

Bacău mai locuiau 40 de evrei.  
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